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- Marsh i samarbete med Svensk Vindkraftförening 

DRIFTSFÖRSÄKRING FÖR VINDKRAFT

Marsh har i samarbete med Svensk Vindkraftförening utvecklat en 

driftförsäkring för vindkraft. 

Försäkringen

Försäkringen är skräddarsydd för att passa ditt vindkraftverk, därför anpassas 

varje försäkring efter villkoren för det serviceavtal som gäller för respektive 

vindkraftverk. Detta gör att du har skydd utan glapp mellan serviceavtal och 

försäkring, samtidigt som du undviker att betala för dubbelt skydd vid överlappning 

av serviceavtal och försäkring. 

Som produktionsmedlem i SVIF erhåller Ni en rabatt om 10% på försäkringen. 

Produktens utformning  

Försäkringen ger ett brett skydd för allrisk samt maskinskador med förmånliga

avskrivningsregler vid skador.

Försäkringen inkluderar även avbrott som Du kan drabbas av efter en skada. 

Försäkringen ger även ett skydd för avbrottet Du kan drabbas av p.g.a. skada på

mottagande nätägares egendom som gör att Du inte kan leverera ut ström i nätet.

Vår försäkring omfattar även ansvarsförsäkring samt rättsskyddsförsäkring för att

skydda din verksamhet som vindkraftsproducent.

Om Marsh

Marsh har lång och gedigen erfarenhet av verksamheter baserade på olika former 

av kraft- och energiproduktion. Vi har under många år aktivt arbetat med riskfrågor

och försäkring för vindkraftsektorn.  

This document is not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not 

be relied upon as such. The information contained herein is based on sources we believe reliable, but 

we make no representation or warranty as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update 

this publication and shall have no liability to you or any other party arising out of this publication or 

any matter contained herein.
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